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Де вет ти от ме сец од го ди на та за Со ју зот на здру же -
ни ја та на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја е се ко гаш ме -
сец на праз ну ва ње и ре зул та ти. Ги праз ну ва ме 8 Сеп -
тем ври, Де нот на не за вис но ста на Ре пуб ли ка Ма ке -
до ни ја, и 20 Сеп тем ври, Де нот на пен зи о не ри те во Ма -
ке до ни ја, и се ра ду ва ме на по стиг на ти те ре зул та ти на
Пен зи о нер ска та спорт ска олим пи ја да, ко ја се одр жу -
ва на по че то кот од ме се цот. 

Се кој на род во сво ја та исто ри ја по крај таж ни те на -
ста ни бе ле жи и вре ми ња на вос хит и по бе да. На па тот
кон из греј сон це то жр тви те не се за бо ра ва ат, и за тоа
го диш ни ни те од по ра зи те се од бе ле жу ва ат, а го диш -
ни ни те од по бе ди те се сла ват и праз ну ва ат. На ши от
на род пре жи ве ал мно гу по ра зи, но се пак на ши от сон
бе ше ре а ли зи ран на 8 сеп тем ври 1991 г., ко га бе ше
об но ве но и од но во соз да де но на ше то ма ло „царс тво“,
не за вис на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, др жа ва во ко ја си -
те гра ѓа ни се ед на кви без раз ли ка на ве ра и на ци ја,
без раз ли ка на по ли тич ка опре дел ба, без дел би, во со -
жи вот ка ко што би ло низ ве ко ви те. 

Жел ба та отсе ко гаш ни би ла да би де ме тоа што сме,
ед на кви со си те дру ги око лу нас, до нас и во све тот, оти
ние не на па ѓа ме ни чие де ло, не за се ну ва ме ни чи ја
свет ли на, не за гро зу ва ме ни чие его. Го са ка ме све тот.
Под др жу ва ме и им се ра ду ва ме на се чиј ми рен на -
пре док и сло бо да, но са ка ме да ги за чу ва ме и на ши -
те сло бо да и на пре док.

Ка ко и да е, и по крај сé, не мо же ни кој да не ги ра
де ка по сто и ме. Со си те пре ви ди, со си те свес ни и не -
свес ни гре шки, со си те раз е ди ну ва ња и по ви ци за обе -
ди ну ва ње, со си те гор до сти и раз о ча ру ва ња, ние сме
и оста ну ва ме на свет ска та сце на ка ко свои и ка ко дел
од све тот. За ра ди се то тоа тре ба да ве ру ва ме во се бе,
да ве ру ва ме во на ша та му дрост, во му дро ста на на ро -
дот, а на ше то водс тво тре ба са мо да го сле ди пул сот на
на ро дот, би деј ќи тој ни ко гаш не ма да из не ве ри!

За тоа не ка им е сла ва на оние што пад наа за та -
тко ви на та и че сти тки за оние што пре жи ве а ја во бор -
би те, во ста ни ја та и ре фор ми те за по до бар жи вот, за
ус пеш но да се изо ди па тот кон из греј сон це то, кон по -
до бра ид ни на за си те гра ѓа ни на на ша та зем ја.

На 20 сеп тем ври го праз ну ва ме Де нот на пен зи -
о не ри те во Ма ке до ни ја. Нај ма сов на та нев ла ди на
мул ти ет нич ка ор га ни за ци ја во др жа ва та, Со ју зот на
здру же ни ја та на пен зи о не ри на Ма ке до ни ја, кој оваа
го ди на го од бе ле жу ва сво јот 72-от ро ден ден. Ре чи си
еден про се чен чо веч ки жи во тен век. Не е мал ку! Но
тре ба ло да се изо ди еден по долг пат, да се открие ин -
те ре сот на членс тво то, да се соз да де со вре ме на стру -

кту ра на ор га ни за ци ја та, да се ос мис ли со др жи на на
актив но сти те. Тре ба ло да се мо ти ви ра ат лу ѓе то да из -
ле зат од за тво ре но ста, да поч нат ма сов но да ко му -
ни ци ра ат, да се дру жат. Тре ба ло да се амор ти зи ра от -
по рот кон акти вен жи вот и по пен зи о ни ра ње то. Тре -
ба ло да се вос по ста ват од но си со ин сти ту ци и те на др -
жа ва та за да се ре ша ва ат ви тал ни те пра ша ња од ин -
те рес на лу ѓе то од тре та та до ба, на пен зи о не ри те. Тре -
ба ло да се нај де се кој се бе си во оваа ор га ни за ци ја
за да се ома со ват по ве ќе актив но сти и да поч нат пен -
зи о не ри те да во дат акти вен жи вот. Тре ба ло да се убе -
дат мно гу ре зиг ни ра ни ли ца, што од жи вот на та си ту -
а ци ја, што од тран зи ци ја та, што од без и деј но ста на
праз ни от пен зи о нер ски ден де ка жи во тот ќе им би -
де по у бав ако се здру жат и акти ви ра ат. 

Де нес мо же да се ка же де ка Со ју зот на пра вил мно -
гу че ко ри по тре би те на пен зи о не ри те да ги ани ми ра,
ор га ни зи ра и ре а ли зи ра. На тие че ко ри се гор ди и ра -
ко водс тва та, но и се кој до бро на ме рен по е ди нец-пен -
зи о нер. Де нес, око лу 270.000 пен зи о не ри здру же ни
во СЗПМ бе ле жат по бе ди и ре зул та ти на по ве ќе по ли -
ња од дејс тву ва ње то. Нај го ле ма по бе да и нај ви сок ре -
зул тат се дру га ру ва ње то и со жи во тот. Но пен зи о не ри -
те не се гор ди са мо на тоа. Гор ди се на на зи вот „чу ва -
ри на на ши от иден ти тет, кул тур но бо гат ство и тра ди ци -
ја“. Гор ди се и на по стиг на ти те ре зул та ти во ху ма но ста

и во ме ѓу ге не ра ци ска та со ра бо тка. Гор ди се на по стиг -
на та та транс па рент ност во ра бо та та и на мно гу до бро -
то ин фор ми ра ње. Гор ди се и на спорт ски те ре зул та ти
кои ги по стиг ну ва ат на си те ни воа, од ни во на раз гра -
но ци пре ку ре ги о нал ни те, па сé до нат пре ва ри те на
др жав но ни во. 

И оваа 2018 го ди на, пен зи о не ри те по 23-ти пат,
на 2 сеп тем ври во Ра до виш по ка жаа де ка го ди ни -
те не прет ста ву ва ат гра ни ца и де ка го зна ат зна че -
ње то на спор ту ва ње то и на фи зич ка та актив ност,
осо бе но за лу ѓе то од тре та та до ба. Два е сет и тре та -
та ре пуб лич ка пен зи о нер ска олим пи ја да на спор -
тот и дру га ру ва ње то, нај ста ра та и нај ма сов на пен -
зи о нер ска про грам ска актив ност во СЗПМ, се одр -
жа во чест на 8 Сеп тем ври, Де нот на не за вис но ста
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја, и 20 Сеп тем ври, Де нот
на пен зи о не ри те во на ша та зем ја. 

На олим пи ја да та прв на при сут ни те им се обра -
ти пре тсе да те лот на Вла да та на Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја, Зо ран За ев. Во сво е то обра ќа ње тој ја поз дра -
ви енер ги ја та што ја има ат пен зи о не ри те и им по -
ра ча де ка гри жа та и за шти та та оста ну ва ат вр вен
при о ри тет на Вла да та.

Ги сле ди ме европ ски те пра кти ки, гле да ме ка ко жи -
ве ат пен зи о не ри те во зем ји те од Европ ска та Уни ја,
пос по кој но и по ко мот но, и ток му за тоа се којд нев но ра -
бо ти ме, за тоа и стра те ги ски те че ко ри кои ги пре зе ма -
ме во дат ток му кон Европ ска та Уни ја. Тие че ко ри се за
да го из диг не ме стан дар дот на до сто инс тве но ни во ка -
кво што му при ле га се ко му што чес но си ги изра бо тил
сво и те про ду ктив ни го ди ни и тре ба да ги ужи ва пен зи -
о нер ски те де но ви ис пра ве но и гор де ли во - истак на
пре ми е рот За ев. 

Ми ни стер ка та за труд и со ци јал на по ли ти ка, Ми ла
Ца ров ска, ре че де ка со ор га ни зи ра ње на раз лич ни
на ста ни од со ци ја лен, кул ту рен и спорт ски ка ра ктер,
Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не ри на Ма ке до ни -
ја при до не су ва да се по до бри нив ни от ста тус. Им по -
ра ча де ка Ми ни стерс тво то по све те но ра бо ти на обез -
бе ду ва ње по до бри ус ло ви за до сто инс твен жи вот на
овие гра ѓа ни кои со жи вот но то искус тво што го има ат
се мно гу зна чај на ал ка во оп штес тво то.

Ма ке до ни ја е со ци јал на др жа ва ко ја се гри жи за
гра ѓа ни те пре ку обез бе ду ва ње со ци јал на си гур ност и
при стап до со ци јал ни те пра ва. Врв на цел на Вла да та
е што по ве ќе да ги уна пре ди и по до бри овие пра ва со
што ќе го по до бри стан дар дот на пен зи о не ри те и ќе им
обез бе ди до сто инс твен и ми рен жи вот. За тоа, ка ко што

рас тат пла ти те, рас тат и пен зи и те два па ти го диш но -
ре че ми ни стер ка та. 

Обра ќа ње то на пре ми е рот и на ми ни стер ка та беа
прос ле де ни со ап ла уз од при сут ни те, по че сте ни од нив -
ни те при год ни обра ќа ња и уба ви те збо ро ви. 

Од име то на Со ју зот на здру же ни ја та на пен зи о не -
ри на Ма ке до ни ја на при сут ни те им се обра ти Сал тир
Ка ров ски, пот пре тсе да тел на ИО на СЗПМ.

Чув ству вам осо бе на чест и за до волс тво што мо -
жам од име то на СЗПМ де нес, во Ра до виш, на оваа
уба ва спорт ска ма ни фе ста ци ја, да ве поз дра вам со
единс тве на цел - уна пре ду ва ње, збо га ту ва ње и про -
ши ру ва ње на ин те ре сот и мо ти ви ра но ста на пен зи о -
не ри те за пра кти ку ва ње на спорт ски те актив но сти за
одр жу ва ње на нив на та пси хо фи зич ка актив ност и кон -
ди ци ја. По себ но са кам да го изра зам мо е то, а ве ру -
вам и ва ше то, за до волс тво што де нес на овој наш со -
бир нé по че сти ја со сво е то лич но при сус тво гос по ди -
нот Зо ран За ев и гос по ѓа та Ми ла Ца ров ска, по ка жу -
вај ќи искре на под др шка на Со ју зот ка ко нев ла ди на,
не пар ти ска и мул ти ет нич ка асо ци ја ци ја на пен зи о не -
ри те – истак на Ка ров ски. 

При сут ни те го сти, спор ти сти и љу би те ли на спор тот
ги поз дра ви ја и гра до на чал ни кот на Ра до виш, Ге ра сим
Кон зу лов и гра до на чал ни кот на Кон че, Бла гој Или ев,
кои, ме ѓу дру го то, истак наа де ка се по че сте ни што СЗПМ
им да де до вер ба ЗП-Ра до виш и Кон че да би дат до ма -
ќи ни на 23-от ре пуб лич ки пен зи о нер ски нат пре ва ри и
ве ти ја де ка оп шти ни те се ко гаш ќе ги по ма га ат пен зи -
о нер ски те актив но сти, би деј ќи тоа го зас лу жу ва ат.

Јор дан Ко ста ди нов, пре тсе да тел на ЗП-Ра до виш и
Кон че, здру же ние кое оваа го ди на е и до ма ќин на оваа
ма сов на ма ни фе ста ци ја, им по са ка до бре дој де на
при сут ни те, а на спор ти сти те до бри ре зул та ти.

Пред го лем број љу би те ли на спор тот и на ви ва чи,
во 11 дис цип ли ни во ма шка и во жен ска кон ку рен ци -
ја, во 23 ка те го рии се нат пре ва ру ваа 503 спор ти сти,
264 пен зи о не ри и 239 пен зи о нер ки од 43 здру же ни -
ја, член ки на СЗПМ, кои со сво и те ре зул та ти на ре ги о -
нал ни те спорт ски нат пре ва ри се из бо ри ја за учес тво
на оваа нај ма сов на пен зи о нер ска спорт ска ма ни фе -
ста ци ја во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. 

Во мош не изед на че на по е ди неч на и екип на кон -
ку рен ци ја нај до бри беа нат пре ва ру ва чи те од ЗП-Те то -
во, ЗП-Охрид и Де бр ца, ЗП-При леп, ЗП-Ку ма но во. 

На кра јот на нат пре ва ри те беа прог ла се ни и нај -
до бри те по е дин ци во три те дис цип ли ни: стре лаш -
тво, шах и пи ка до во жен ска и во ма шка кон ку рен -
ци ја, на кои пре тсе да те лот на ко ми си ја та за спорт и
ре кре а ци ја при СЗПМ, Здра вко Пе тков ски, им вра -
чи по себ ни пе ха ри. Нат пре ва ри те за вр ши ја со пре -
да ва ње на пре од ни от пе хар на се вкуп ни те по бед -
ни ци, од нос но на ЗП-Те то во. Со че сти тки за по стиг -
на ти от ус пех, пе ха рот им го вра чи пот пре тсе да те лот
на ИО на СЗПМ, Сал тир Ка ров ски. 

- И овој пат до ка жа вте де ка спор тот е мно гу би -
тен за лу ѓе то од тре та та до ба и де ка со не го во пра -
кти ку ва ње се јак нат фи зич ко то и пси хич ко то здрав -
је – ре че Ка ров ски. 

Во о ду ше вен од по бе да та, пре тсе да те лот на ИО
на ЗП-Те то во, Ша бан Ази зи, со при год ни збо ро ви
им се заб ла го да ри на нат пре ва ру ва чи те кои со ап -
ла уз го поз дра ви ја го ле ми от ус пех за ед но со си те
при сут ни во са ла та. 

Со тоа за вр ши 23. олим пи ја да, ко ја бе ше олим пи -
ја да на спор тот, дру же ње то и со жи во тот. Та ка спло те -
ни и здру же ни да про дол жи ме и во ид ни на на на ред -
ни те олим пи ја ди за кои се на де ва ме де ка ќе пре рас -
нат во бал кан ски и ме ѓу на род ни. 

Не ка ни се че сти ти си те праз ну ва ња и ре зул та ти
на си те по ли ња.                                         Ка ли на С. Ан до но ва 

За СЗПМ сеп тем ври е ме сец на праз ну ва ње и ре зул та ти 
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Во про гра ма та на кул тур но то кри во па -
ла неч ко ле то, ко ја е под др жа на од оп шти -
на та и од гра до на чал ни кот Бор јан чо Ми цев -
ски, ка ко и од ЛУ „Град ски му зеј“ и од НУЦ
за кул ту ра од Кри ва Па лан ка, вле зен е и ме -
ѓу на род ни от фолк ло рен фе сти вал и чес тву -
ва ње то на Ус пе ние на Пре све та Бо го ро ди -
ца и на све те цот Јо а ким Осо гов ски, кој е за -
штит ник на гра дот Кри ва Па лан ка. По тој
по вод се одр жа и 14-от Ин тер на ци о на лен
фолк ло рен фе сти вал на пес на, му зи ка, игри
и оби чаи од под неб је то од ка де што до а ѓа -
ат фолк лор ни те друш тва. На 24, 25 и 26-ти
август во Кри ва Па лан ка, на сце на та про -
де фи ли раа друш тва од пет др жа ви и тоа: Ма -
ке до ни ја, Ср би ја, Бу га ри ја, Тур ци ја и од Се -
ве рен Ки пар. Си те гру пи на ста пи ја об ле че -
ни во но сии во ко ло рит на бо ја од кра јот од
ка де што до а ѓа ат. На сце на та се прет ста ви -
ја и до маш ни те друш тва: „8-ми Октом ври“,
„Сон це“, „Фолк ло ри сти“ и „Кар пош“.

Се кој на стап на друш тва та бе ше на гра -
ден со гро мог ла сен ап ла уз од мно гу број на -
та пуб ли ка, ко ја во нај го лем број бе ше од
пен зи о не ри кои беа гор ди на на ста пи те на
сво и те вну ци. 

Чест да ја отво рат пр ва та ве чер и са ми -
от фе сти вал имаа прет став ни ци те на до ма -
ќи нот „8-ми Октом ври“, а тре та та и пос лед -
на ве чер ја за тво ри ја прет став ни ци те на
фолк лор но то друш тво „Кар пош“. Фе сти ва -
лот го прог ла си за отво рен гра до на чал ни -
кот Ми цев ски.

Ду ша та ми е на ви сти на пол на, би деј ќи
и овој пат се до ка жав ме ка ко до бри до ма -
ќи ни, а Кри ва Па лан ка ли че ше ка ко Евро -
па на Бал ка нот во ма ло, би деј ќи на сце на -
та про де фи ли раа се дум на е сет фолк лор ни
друш тва кои ја прет ста ви ја кул ту ра та на пет -

те др жа ви од ка де што дој доа учес ни ци те –
истак на гра до на чал ни кот.

По за вр шу ва ње то на вто ра та фолк лор -
на ве чер свој на стап има ше гру па та „Риб -
ја чор ба“, со што се ре а ли зи ра ше уште еден
кул ту рен на стан та ка на ре чен „Џој фест“. На
27-ми август свој кон церт одр жа и поп-пе -
јач ка та Је ле на То ма ше виќ. На кра јот, гра -
до на чал ни кот Ми цев ски на си те учес ни ци
на фе сти ва лот им до де ли пла ке ти од оп шти -
на та Кри ва Па лан ка.

На де нот на Ус пе ние на Пре све та Бо го -
ро ди ца, по за вр шу ва ње то на утрин ска та ли -
тур ги ја во цр ква та „Све ти Ди ми три ја“ од неа
трг на цр ков на по вор ка, Ли ти ја до цр ква та
„Св. Бо го јав ле ние“ на пло шта дот „Кар по шо -
во во ста ние“. Ли ти ја та бе ше одр жа на во
чест на све те цот Јо а ким Осо гов ски. Во ед но
беа осве те ни две те ре кон стру и ра ни оп штин -
ски са ли, а кои беа пу ште ни во упо тре ба од
стра на на пре ми е рот Зо ран За ев. На де нот
на Ус пе ние на Пре све та Бо го ро ди ца, на 29-
ти август, се слу же ше утрин ска и ве чер на
бо гос луж ба од стра на на вла ди ка та ми тро -
по лит Јо сип Ку ма нов ски. Има ше се че ње на
слав ски ко лач и во до крст, а по тоа од не го -
ва стра на бе ше ор га ни зи ра на и све че на тр -
пе за на ко ја при сус тву ваа еми нент ни го сти.
По крај дру ги те го сти има ше и прет став ник
од пен зи о не ри те на ЗП-Кри ва Па лан ка. Ре -
ка од лу ѓе и во зи ла се сле ваа кон ма на сти -
рот „Све ти Јо а ким Осо гов ски“. Гра ѓа ни, пен -
зи о не ри и дру ги го сти бр заа да се по мо лат
за здрав је и да по ба ра ат бож ји мир што го
ну дат ико но пи си те на бож ји от храм. И овој
пат најм но гу број ни по се ти те ли беа пен зи о -
не ри те од со сед ни те гра до ви, а најм но гу ги
има ше од Ко ча ни. 

Б. Стој чев ска

ЗП-КОЧАНИ

По ве ќе ил ја ди пен зи о не ри на сред ба та во Пан те леј
На тра ди ци о нал на та 12-та сред ба на пен зи о не ри те од Ма -

ке до ни ја, член ки на СЗПМ, чиј до ма ќин и го ди на ва бе ше ЗП-
Ко ча ни, при сус тву ваа по ве ќе ил ја ди пен зи о не ри од над три е -
сет пен зи о нер ски здру же ни ја во Ма ке до ни ја. Де бе ли те бу ко -
ви, да бо ви и оре во ви сен ки и ма на стир ски те ко на ци беа пре -
тес ни да ги со бе рат си те кои беа дој де ни да би дат дел од прос -
ла ва та во Пан те леј.

На го ле ми от број при сут ни пен зи о не ри и дру ги го сти нај пр -
вин им се обра ти Ѓор ѓи Се ра фи мов, пре тсе да тел на ЗП-Ко ча -
ни, кој се заб ла го да ри за ма сов но то при сус тво и за по се те но -
ста на ма на сти рот. 

По тоа, пот пре тсе да те лот на ИО на СЗПМ, Сал тир Ка ров ски,
во име то на Со ју зот на при сут ни те им по са ка при ја тен пре стој,
уба во дру же ње и сред ба за па ме те ње. Ка ров ски ги по ви ка пен -
зи о не ри те на што по го ле ма вклу че ност и актив ност во рам ки -
те на Со ју зот и на нив ни те здру же ни ја за ра ди обез бе ду ва ње
по до бри ус ло ви за жи вот, за здра во и ус пеш но ста ре е ње.

На при сут ни те им се обра ти и гра до на чал ни кот на Ко ча ни,
Ни кол чо Или јев, кој, во о ду ше вен од ма сов но то при сус тво на
пен зи о не ри те. ја иска жа под го тве но ста на оп шти на та да им по -
мог не на лу ѓе то од тре та та до ба во си те нив ни актив но сти.

Или јев, исто та ка, збо ру ва ше за актив но сти те во мес ни те
клу бо ви на пен зи о не ри те, а нај а ви и ско раш на из град ба на до -

мот за ста ри ли ца кој ќе се гра ди во Ко ча ни. 
По офи ци јал ни от дел, при сут ни те на со би рот во Пан те леј ја

разг ле даа око ли на та и се во о ду ше ву ваа на фре ски те и ико ни -

те во две те ма на стир ски цр кви ра бо те ни од тај фа та на Ди ми -
тар Ан до нов Па пра ди шки, нас ли ка ни во пр ва та по ло ви на на
19 век.                                                                                     К. Ге ра си мов

ЗП-КУМАНОВО

Ли дер во кул ту ра та 
и во ме ѓу на род на та со ра бо тка

ЗП-КРИВА ПАЛАНКА

Пре тсе да те лот на Со ју зот на здру же ни ја на пен -
зи о не ри те на Ма ке до ни ја, Дра ги Ар ги ров ски, еми -
нен тен поз на вач на се вкуп ни те со стој би на пен зи о -
нер ско то дејс тву ва ње во Ма ке до ни ја и по ши ро ко,
во ед на при го да има ре че но де ка „Здру же ни е то на
пен зи о не ри те од Ку ма но во се вбро ју ва во нај а ктив -
ни те на по ле то на кул ту ра та. Во пра кти ка до ка жу ва -
те де ка сте ли дер во кул ту ра та. Со про ши ре на та со -
ра бо тка со странс тво се етаб ли ра те и ка ко ли дер во
ме ѓу на род на та со ра бо тка“.

Овие кон ста та ции, изре че ни од пр ви от чо век на
ма ке дон ски те пен зи о не ри, има ат сил на по твр да во
по ве ќе го диш на та со ра бо тка со го лем број пен зи о -
нер ски здру же ни ја од Бу га ри ја, Ро ма ни ја, Ср би ја,
Хр ват ска, Сло ве ни ја, Ко со во и од Ал ба ни ја. Во из ми -
на ти те де се ти на го ди ни има ос тва ре на со ра бо тка и
раз ме на на искус тва и мис ле ња на мно гу по ли ња од
ра бо та та, а осо бе но во об ла ста на кул ту ра та.

Учес тво то на КУД „Ѓо ко Си мо нов ски“ на Ме ѓу на -
род ни от фе сти вал за тре та до ба во Љуб ља на, ши ро -
ко ги отво ри вра ти те за из лез на здру же ни е то на ме -
ѓу на род на та сце на. По тоа сле ду ваа на ста пи те на фе -
сти ва ли те во: Ѓа ко ви ца во Хр ват ска, Зре ња нин, Ле -
ско вац, Вра ње, За е чар, Сме де рев ска Па лан ка и Вр -
њач ка Ба ња во Ср би ја, Со фи ја, Вар на и Плов див во
Бу га ри ја и Ле по са виќ на Ко со во.

Но тоа не сé. Са мо стој ни це ло ве чер ни кон цер ти,
КУД „Ѓо ко Си мо нов ски“ има при ре де но во: Кра гу е -
вац, Про куп ље, Сме де рев ска Па лан ка, Ја бу ка и Ка -

ча ре во, во Ниш за на шин ци те од ни шка та оп шти на
Ме ди ја на, ка ко и во Ти ра на и Под гра дец во Ал ба ни -
ја, а по себ на про гра ма има при ка жа но во ро ман -
ски от град Кам пи на, во рам ки те на сред ба на де се -
ти на гра да од Европ ска та Уни ја.

Ре а ли зи ра ни се и го лем број воз врат ни по се -
ти. Со свои кул тур но-умет нич ки ос тва ру ва ња во
Ку ма но во го сту ва ле пен зи о нер ски друш тва од
Вра ње, Ле ско вац, Сме де рев ска Па лан ка и Кра -
гу е вац од Ср би ја, Фор ку шев ци од Ѓа ко во од Хр -
ват ска и од Со фи ја.

Драм ска та ра бо тил ни ца има ше свои на ста пи во
Вра ње и во Кр ше ви ца кај Вра ње со „Лен че Ку ма -
нов че“, „Сом ни тел но ли це“ и со „Шу ти и ро га ти“.

Ка ко ре зул тат на плод на та со ра бо тка со по ве ќе
пен зи о нер ски здру же ни ја и кул тур но-умет нич ки друш -
тва се ро ди иде ја та ова здру же ние да би де ор га ни -
за тор на бал кан ски фе сти вал на хо ро ви и пе јач ки
гру пи „Пен зи о не ри те пе ат“. На три те до се га одр жа -
ни фе сти ва ли учес тву ваа хо ро ви и пе јач ки гру пи од
Ниш и Ле ско вац (Ср би ја), Пер ник, Зе мен, Чо ко ба од
Сли вен и Угар чин (Бу га ри ја), ка ко и Га зи Ба ба, Ка ва -
дар ци, При леп, Стру ми ца и Ку ма но во од на ша та др -
жа ва.

Се то ова и во пра кти ка ја по твр ду ва кон ста та ци -
ја та де ка ЗП-Ку ма но во е ви стин ски ли дер во кул ту -
ра та и во ме ѓу на род на та со ра бо тка.

Спир ко Ни ко лов ски

Ин тер на ци о нал ни от фолк ло рен 
фе сти вал со мно гу број на пуб ли ка
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На па тот Бог дан ци – Ѓа -
во то е из гра де на ма ла ви -
кен дич ка пред ко ја се по -
ста ве ни пчел ни те кош ни ци
на пен зи о не рот Ри сто Ива -
нов од Ѓа во то. Љу бо вта кон
нај вред ни те и нај ко рис ни
ин се кти за поч на ла во да -
леч на та 1976 го ди на. По -
че то кот на актив но ста со
пче ли те бил ма ко тр пен, но
љу бо вта кон нив би ла по -
сил на. 

Пред по ве ќе од 40 го ди -
ни, Ри сто Ива нов вле гу ва
во се мејс тво то на пче ла ри -
те. Зна е ње то стек на то од
фа кул те тот Ри сто го над гра -
ду ва со ли те ра ту ра, по се та
на сим по зи у ми, ко ри сте ње
на при рач ни ци, спи са ни ја,
искус тва од по ста ри пче ла -
ри, и ка ко што ве ли, во сво -
јот дом има ма ла биб ли о -
те ка за пче ларс тво то. 

Во не по сред на бли зи на на сво јот дом Ри сто по са дил овош ни дрв ја кои
цве та ат во раз лич ни пер и о ди. 

Дру га ру ва ње то со пче ли те е огром но за до волс тво. Пес на та на пти ци -
те, ве ли Ри сто, раз не се на од топ ли от ве тер, и зву кот на пче ли те се уба ви -
на за ужи ва ње – ве ли Ри сто. 

Искус тво то од 40 го ди ни пче ларс тво Ри сто не се бич но го пре не су ва на
до бро на мер ни ци кои са ка ат да ста нат пче ла ри. Ин те рес ни се ка жу ва ња -
та на Ри сто за пче ли те. Тој ве ли де ка во не го ви от крај ус ло ви те за ус пеш -
но пче ларс тво се огра ни че ни по ра ди вре мен ски те ус ло ви, но жел ба та, љу -
бо вта и на у ка та ка ко и се којд нев на та гри жа да ва ат ре зул та ти. 

Се ко гаш рас по ло жен за раз го вор, Ри сто им по ма га на гра ѓа ни те со
свои со ве ти. 

Пче ларс тво то е ин те рес но за ни ма ње, до хо дов но, но ба ра се којд нев -
на актив ност, би деј ќи пче ли те не тр пат не ра бот ни ци - ве ли пче ла рот Ри -
сто Ива нов.

Ди ми тар Чав да ров

ЗП-Вра ње, Ср би ја, пра вос лав ни от
праз ник „Све то пре о бра же ние гос по до -
во“ - (19 август) го од бе ле жу ва ка ко свој
праз ник. По тој по вод, де ле га ци ја на ЗП-
Охрид и Де бр ца и го ди на ва при сус тву ва -
ше на од бе ле жу ва ње то на праз ни кот на
при ја тел ско то здру же ние на Вра ње. На
све че но ста тра ди ци о нал но при сус тву -
ваа и прет став ни ци на ЗП-Ку ма но во и на
ЗП-Би то ла. Во охрид ска та де ле га ци ја на
прос ла ва та беа пре тсе да те лот на здру -
же ни е то, Ѓор ѓи Трп че ски, пре тсе да те лот
на со бра ни е то, д-р Ди ми тар Спа се ски,
се кре та рот Сте фан Вла ди ми ров, член ка -
та на из врш ни от од бор, Иван ка Ба ле ва
и член ка та на со бра ни е то, Бла ги ца Мар -
ку ле ска. 

Од име то на де ле га ци и те на здру же -
ни ја та на Ма ке до ни ја при сут ни на прос -
ла ва та на здру же ни е то на Вра ње, ги поз -
дра ви и праз ни кот им го че сти та ше пре -
тсе да те лот на ЗП-Охрид и Де бр ца, Ѓор ѓи
Трп че ски, по са ку вај ќи им до бро здрав -
је, уна пре ду ва ње на со ра бо тка та, по до -
бар стан дард и долг жи вот. Охрид ско то
здру же ние со ЗП-Вра ње ус пеш но со ра -
бо ту ва, во сог лас ност со спо год ба та за
со ра бо тка што ја има ат пот пи ша но пред
де се ти на го ди ни. 

За го ди ни те на по сто е ње и за те ков -
ни те актив но сти на ЗП-Вра ње на све че -
но ста збо ру ва ше пре тсе да тел ка та на
здру же ни е то, Ми рос ла ва Трај ко виќ, ко -
ја истак на де ка ЗП-Вра ње има со ра бо -
тка со не кол ку ма ке дон ски здру же ни ја и
при тоа изра зи за до волс тво и по са ка иста -
та да про дол жи ка ко и до се га, би деј ќи не
та ка да ле ку бев ме и оста ну ва ме не са -
мо при ја те ли ту ку и по ве ќе од тоа, и за -
тоа на ша та де неш на за ед нич ка сред ба
е уште ед на по твр да на на ши те не ко гаш -

ни и се гаш ни брат ски од но си.
По по вод праз ни кот на пен зи о не ри -

те на ЗП-Вра ње, пре тсе да те лот на ЗП-
Охрид и Де бр ца, Ѓор ѓи Трп че ски, за ед но
со пре тсе да тел ка та на ЗП-Вра ње, Ми рос -
ла ва Трај ко виќ, бе ше го стин на ло кал на -
та те ле ви зи ја ТВ-Вра ње плус, ка де што
збо ру ва ше за со ра бо тка та на охрид ско -
то и на дру ги те здру же ни ја од Ма ке до ни -
ја со ЗП-Вра ње. На вра ќа ње то од Вра -
ње, охрид ска та де ле га ци ја ги по се ти
Врањ ска Ба ња ка ко и гро бот на не о дам -
на по чи на ти от пре тсе да тел на здру же ни -
е то на Вра ње, Зо ран Але ксиќ.

К. Спа се ски

Во пре крас на та жи во пис на и пи то -
ма Ма ле ше ви ја, на 6 ки ло ме три од Бе -
ро во, сме сте но е пре у ба во то ма ло грат -
че Пех че во, кое пле ни со сво ја та уба ви -
на, чи сти от воз дух и би стра та пла нин ска
во да, ма ло, но вкус но уре де но со ку ќи
по крај ули ци те кои ли чат на цвет ни гра -
ди ни. Ра скош на та уба ви на и раз но бој -
ни те цве ќи ња му пр ко сат на јул ско то сон -
це, а на гра дот му да ва ат по се бен шарм.

Ток му ов де, во пре гра тки те на Ма ле -
шев ски Пла ни ни, во Пех че во, од 12-ти
до 14-ти ју ли, во чест на го ле ми от пра -
вос ла вен праз ник „Св. Пе тар и Пав ле“
се одр жа 6-то из да ние на фе сти ва лот на
ду вач ки ор ке стри, тра ди ци о на лен фолк -
лор и пе јач ки гру пи од Ма ке до ни ја, Ср -
би ја и Бу га ри ја. Три де на на град ски от
пло штад ври е ше ка ко во кош ни ца. Вљу -
бе ни ци те во уба ва та му зи ка од Пех че во
и од окол ни те гра до ви се нај доа ов де за
да до жи ве ат три не за бо рав ни де на.

Фе сти ва лот за поч на на 12 ју ли, со
утрин ско бу де ње во 8 ча сот со ду вач ки -
от ор ке стар од Би то ла, а во ве чер ни те

ча со ви, по тра ди ци о нал но то де фи ле
низ ули ци те во Пех че во, на град ски от
пло штад се ре деа на ста пи те на ду вач -
ки те ор ке стри од Ср би ја, Бу га ри ја и од
Ма ке до ни ја. Сéдо ра ни те утрин ски ча -
со ви на 13-ти ју ли по се ти те ли те ужи ваа
во овој вид му зи ци ра ње, а на праз ни -
кот „Пав лов ден“ де нот бе ше по све тен
на из вор ни от фолк лор, на тра ди ци и те
и во кал ни те из вед би - ни ре че во раз -
го вор ор га ни за то рот на фе сти ва лот, Жи -
вко Ка ли ков.

Цел ден на им про ви зи ра на та би на
и на град ски от пло штад се ни жеа на ста -
пи те на фолк ло ри сти те од Ма ке до ни ја,
Ср би ја и Бу га ри ја, а ги има ше од по ве -
ќе ге не ра ции. Мо жеа да се прос ле дат
ко ре о гра фи и те на мла ди те учес ни ци од
7 до 15 го ди ни, но и не за бо рав ни те оби -
чаи, пес ни и ора што ги при ка жаа пен -
зи о не ри те од по ве ќе ме ста во Ма ке до -
ни ја. Од пен зи о нер ски те здру же ни ја ги
прос ле див ме на ста пи те на пен зи о не ри -
те од Дел че во со поз на та та „Ко пач ка“,
КУД „Ве се ли пен зи о не ри“ од Про би штип

се прет ста ви со ко лаж на про гра ма од
20 ми ну ти, а пен зи о не ри те на КУД „Ѓо -
ко Си мо нов ски“ од Ку ма но во го из ве -
доа оби ча јот Се ден ка, прос ле ден со пес -
ни и ора. Пен зи о не ри те од Ру си но во по -
ну ди ја ѓер дан од из вор ни пес ни, а ту ка
бе ше и на ста пот на до ма ќи ни те пре ку
пе јач ка та гру па „Пен зи о нер“. Вни ма ни -
е то на по се ти те ли те го свр теа и мла ди те
та лен ти од Пех че во, кои беа ви стин ски
би сер на фе сти ва лот.

Впе ча то ци те беа не за бо рав ни, за -
што на ед но ме сто се нај доа по ве ќе ге -
не ра ции и се ко ја од нив се тру де ше што
по а втен тич но да го из ве де оро то или оби -
ча јот. Сце на та бле ска ше од бо га ти от ко -
ло рит на из вор ни те но сии, а на да ле ку
одек ну ваа зву ци те од гај ди те, ка ва ли те,
зур ли те и та па ни те, при дру жу ва ни со пре -
крас ни те гла со ви на во кал ни те из вед -
би. Пос лед ни от ден од фе сти ва лот бе ше
от ста пен на ду вач ки те ор ке стри, а доц -
ни те ве чер ни ча со ви на ди џе и те и на
мла ди те.

Сé на сé, од Пех че во си те за ми нав -
ме за до вол ни и по бо га ти за уште ед но
му зич ко до жи ву ва ње. Мо же би уба ви на -
та на фе сти ва лот бе ше во тоа што исти -
от не ма ше нат пре ва ру вач ки ка ра ктер.
Ре ви јал ни те на ста пи соз да доа ат мо сфе -
ра на ме ѓу ге не ра ци ско дру же ње, ужи -
ва ње во пре крас ни те из вед би и жел ба -
та се кој да го при ка же нај у ба во то од кра -
јот од ка де што до а ѓа.

Ние од Пех че во, ка ко и го сти те од
со седс тво то, дол го ќе се се ќа ва ме на
из вед би те, на пре крас ни те гла сов ни
мож но сти и на ме ѓу ге не ра ци ско то дру -
же ње, што бе ше и на ша цел - ни ре че
на кра јот Ка ли ков. 

М. Здра вков ска

На 13 сеп тем ври 2018 го ди на се
одр жа пен зи о нер ска сред ба на ло ка -
ли те тот „Све ти Спас“ во се ло то Дра го -
бра ште, крај Ви ни ца. Сред ба та се одр -
жа по по вод Де нот на осве ту ва ње то
на цр ква та „Све ти Спас“ и Де нот на
пен зи о не ри те на Ма ке до ни ја - 20 сеп -
тем ври. На сред ба та при сус тву ваа 13
здру же ни ја на пен зи о не ри, со око лу
1.500 пен зи о не ри. 

До ма ќин на сред ба та бе ше ЗП-Ви -
ни ца, здру же ние кое е поз на то по сво -
и те мно гу број ни тра ди ци о нал ни актив -
но сти, но и по ор га ни зи ра ње на сред -
би за чес тву ва ње на зна чај ни праз ни -
ци, на ста ни и сред би на зе ле но во со -
ра бо тка со оп шти на та Ви ни ца. Оваа
сред ба е под др жа на и од Со ју зот на
здру же ни ја та на пен зи о не ри на Ма ке -

до ни ја, би деј ќи на овие сред би пен -
зи о не ри те из ле гу ва ат од сво и те до мо -
ви и по ми ну ва ат при јат ни ми го ви во
при ро да. Исто та ка, овие пен зи о нер -
ски сред би се и во на со ка на актив но
ста ре е ње и ко рис но ис пол ну ва ње на
пен зи о нер ско то сло бод но вре ме. Со
ор га ни зи ра ње то ва кви актив но сти
здру же ни ја та по ка жу ва ат де ка се ко -
рис ни оп штес тве ни чи ни те ли на по -
драч је то ка де што дејс тву ва ат.

На ова пен зи о нер ско дру же ње
пен зи о не ри те прв ги поз дра ви пре тсе -
да те лот на ЗП-Ви ни ца, Дра ган Пе тков.
При сут ни те ги поз дра ви и гра до на чал -
ни кот на оп шти на та Ви ни ца, Иви ца Ди -
ми тров, кој им ги че сти та два та праз -
ни ка и ве ти де ка и во ид ни на ќе ги под -
др жу ва актив но сти те на ЗП-Ви ни ца,

но и по ши ро ко. Во име то на СЗПМ на
при сут ни те им се обра ти се кре тар ка -
та на ИО на Со ју зот, Стан ка Трај ко ва,
ко ја ги поз дра ви пен зи о не ри те и при -
тоа наг ла си де ка пен зи о не ри те зас лу -
жу ва ат да им се ор га ни зи ра ат ва кви
сред би во без вре мен ска та Ви ни ца,
ка де што се вкр сту ва ле по ве ќе ци ви -
ли за ции оста вај ќи ар те фа кти кои го
за о би ко лу ва ат це ли от свет.

Зна че ње то на сред ба та бе ше зго -
ле ме но и со при сус тво то на ми ни стер -
ка та за од бра на, Рад ми ла Ше ке рин -
ска. Цел та на сред ба та бе ше по стиг -
на та, би деј ќи има ше го лем број при -
сут ни пен зи о не ри кои се ре кре и раа
на сеп тем ври ско то сон це со жел ба по -
втор но да се дру жат.                            С.Т

ЗП-ВИНИЦА

Пен зи о нер ско дру же ње со два по во да
ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА
Охрид ски те пен зи о не ри на го сти 
на праз ни кот на пен зи о не ри те на Вра ње

ЗП-ПРОБИШТИП

Спој на ду вач ки ор ке стри 
и из во рен фолк лор во Пех че во

ЗП-БОГДАНЦИ

Пче ли те се не го во се којд не вие
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Нав ле гу вај ќи во па зу ви те на Пла кен -
ска Пла ни на, кла ден ци те крај па тот н 
од ве доа до се ло то во кое во да та се гле да
на се ка де око лу нас. Со се ма при род но,
за ра ди го ле ми от број ви ро ви, лу ѓе то го
на рек ле се ло то Ви ро во. Низ ве ко ви те
овие ви ро ви има ат ед на спе ци фич на
функ ци о нал на служ ба, ста на ле ва ла ви -
ци, или вал ја ци ка ко што ов де ги на ре ку -
ва на ро дот, во кои на тра ди ци о на лен на -
чин ту ка се ва ла ле ќе би ња, јам бол лии,
јор га ни, те пи си, пер ни ци и др. Ов де из -
вор ска та во да и неј зи на та си ла ко ја вр ти
и ва ла се пр ви от тра ди ци о на лен ба ра бан
во кој по сто ја на та цен три фу га, мал ку пот -
по мог на та од чо веч ки от фа ктор, ги пра -
ви ќе би ња чи сти отка ко ќе по ми нат низ
ра це те на при ро да та. Та ка, ви ров ча ни во
Ма ке до ни ја ста на ле поз на ти по мај стор -
ско то ва ла ње и бо ја ди су ва ње вол не ни
про из во ди. При род ни от хи дро граф ски те -
рен на се ло то, кое се на о ѓа по ме ѓу сил ни
во до те ци, со по мош на овие во де ни бла -
го да ти сéуште вер но го чу ва ма ке дон ски -
от ет нос пре ку овој ре док за на ет.

Еден од нај ста ри те и нај до бри ва ла -
ви ча ри од тоа вре ме е и 68-го диш ни от
де мир хи сар ски пен зи о нер Сре бре Со -
лун чев ски. Со ва ла ње се за ни ма вал сé
до 90-ти те го ди ни од ми на ти от век. За на -
е тот го на у чил од сво јот де до, го ра бо тел
со не го ви от та тко, а се га се то тоа им го
рас ка жу ва на сво и те 5 вну ци. 

- На вре ме то, во Ви ро во има ше 80
ва ла ви ци. Не ма ше фа ми ли ја ко ја не се
за ни ма ва ше со оваа древ на мај сто ри ја.
Мо ја та фа ми ли ја има ше че ти ри ва ла ви -
ци и ед на су ва. Ва ла ви ци те се ед но став -
ни функ ци о нал ни на пра ви кои не ко ри -
стат де тер гент и омек ну вач, а пер е ни те

ра бо ти из ле гу ва ат ме ки, чи сти и бес пре -
кор но ис пра ни. Се га, ско ро си те ва ла ви -
ци се сру ше ни и обрас на ти со ка пи ни и
баз је. Ди фти ци те и јам бо ли и те од по о дам -
на се ко ри стат ка ко су ве ни ри, од ед но ми -
на то, но не за бо рав но вре ме - ве ли Сре -
бре. 

За ви ров ски те ва ла ви ци се сни ме ни
мно гу до ку мен тар ни еми сии и фил мо ви,
од кои еден во 1967 го ди на, кој е при ка -
жан на пре стиж ни от Кан ски филм ски фе -
сти вал. Се ко ја фа ми ли ја во Ви ро во си
има ла одре ден ре он ка де што ра бо те ла
со ве лен ца и јам бол лии, а фа ми ли ја та на
Сре бре најм но гу ра бо те ла во ма ри ов ски -
от крај, во се ла та Гра деш ни ца, Ста ра ви -
на, Зо вич, Ча ни ште и др. Ток му та му, во

се ло то Ча ни ште, мла ди от ва ла ви чар Сре -
бре ја за поз на ва строј на та мо ма Дра ги -
ца ко ја му ста ну ва жи во тен со пат ник. 

- Од ми на то е вре ме то ко га со дол ги
ка ра ва ни од коњ ски ко ли, на то ва ре ни со
ве лен ца и јам бол лии де но ноќ но па ту вав -
ме по Ма ри о во. Та му отсед ну вав ме со
де но ви, до де ка не ги по ми не ме си те се -
ла, да ги со бе ре ме јам бо ли и те за по тоа
по втор но да се вра ти ме на зад, да им го
вра ти ме се то ис пра но бе ли ло за че и зот
на не ве сти те, чи ја уба ви на слу же ше за
при каз и унет - ни ве ли Сре бре.

По стрм но то пат че оди ме кон единс -
тве на та со чу ва на во де ни ца над се ло то,
онаа на фа ми ли ја та Штр ков ци, ко ја е под
за шти та на Ми ни стерс тво то за кул ту ра.
Об јас ну вај ќи ни го це ли от про цес на ва -
ла ње, го пра шу ва ме Сре бре да ни ка же
ка ко се одре ду ва ла це на та за ва ла ње на
ед на јам бо ли ја. 

- Ова беа пр ви те фа бри ки на во ден
по гон, изум на вре ме то. Сéов де е на пра -
ве но од др во, без ни ту еден кли нец, ви -
стин ска умет ност. Це на та на ва ла ње то
бе ше на ки ло. Кол ку по те шка јам бо ли ја -
тол ку по ска по. Нај те шки за ра бо та, ама
и нај ква ли тет ни, беа оние од Ма ри о во, а
од нив и нај до бро се за ра бо ту ва ше, би -
деј ќи беа те шки око лу 20 кг. Во тоа вре -
ме ра бо тев и за нај го ле ми те не ко гаш ни
тек стил ни ги ган ти ка ко „Би то ла текс“,
„Илин ден ка“ од Кру ше во и „Прес па текс“
- со гор дост, но и со но стал ги ја се при се -
ту ва Сре бре за жи во тот во Ви ро во, за не -
ко гаш го ле мо то за на ет чи ско се ло пол но
со ва ла ви ци. 

Зо ран Сте ва нов ски

Сé по ве ќе се слу ша за ме га ло по -
лит ска та оп сер ва то ри ја Ко ки но, ко ја
ги ре ги стри ра ла сон че ви те и ме се че -
ви те ме ни низ ве ко ви те. Та ка, на 31
ју ли 2018 го ди на, во ра ни те утрин ски
ча со ви, во нај го ле ми от мар кер при -
сут ни те го оче ку ваа зра кот кој са мо на
овој ден ми ну ва и го освет лу ва сред -
ни от трон. По е ти и гра ѓа ни го наб љу -
ду ваа из ле гу ва ње то на пр ви от зрак кој
пад на на че ло то од акте рот Ти хо мир
Сто ја нов ски, кој со мо ли тва го до ло ви
ри ту а лот на из би ра ње пле мен ски во -
дач низ ве ко ви те. 

- Од три те ка ме ни пре сто ли зра чи
тра ди ци ја та, ов де во кар пи те е вре жа -
но вре ме то на на ши те пред ци, па ме -
ти зем ја та ма ке дон ска мно гу па до ви
и из диг ну ва ња, за што сé е за пи ша но
во ко дот на кар пи те, ка де што се про -
нај де ни ар те фа кти кои све до чат за ми -
на ти те вре ми ња - истак на Сто ја нов -
ски. 

Ние по е ти те, актив ни пен зи о не ри,
сим бо лич но го про дол жу ва ме ду хот на
на ши те пред ци, пре не су вај ќи го на
мла ди те. Ма ни фе ста ци ја та „Бде е ње

на Ко кин ски му гри“ про дол жу ва со
под др шка од ЛС, та ка што низ го ди ни -
ве пре рас на во ме ѓу на род на по ет ска
ма ни фе ста ци ја. На ста нот со др жи три
по ет ски чи та ња и по ет ски кон курс за
нај у ба ва пес на. Пред сé, дру же ње то и
уба ва та енер ги ја што ја цр пи ме од кар -
пе ста та и од фре ско пи са на та цр ков -
на умет ност, што ни да ва си ла да оп -
сто и ме, ре че во поз драв ни от го вор
пре тсе да тел ка та на Друш тво то на пи -
са те ли, Бо жа на Пе ро Трај ков ска. 

Ов де се слуш наа го лем број лир -
ски тре пе ре ња, втка е ни во уба ви по -
ет ски твор би, за Ко ки но, за Ма ке до -
ни ја, за мла де шки те со ни шта, кои се
со бра ни во Ал ма на хот на Друш тво то
на пи са те ли од Ку ма но во, кое го ди на -
ва сла ви 10-го ди шен ју би леј. По по се -
та та на цр ква та „Све ти Ѓор ѓи“ во Ста -
ро На го ри ча не, по е ти те имаа за ед нич -
ки по ја док со по ет ско чи та ње во ре -
сто ра нот „Гра ци ја“, ка де што беа до -
де ле ни приз на ни ја за нај до бра пес на
на рас пи ша ни от кон курс.

Цве та Спа си ко ва

Гру па од пе де се ти на пен зи о не ри
од ЗП-Ва лан до во не о дам на ја ре а ли -
зи раа пла ни ра на та ек скур зи ја - по се -
та на ма на сти рот „Св. Ва си ли је Остро -
шки-Острог“ во Ре пуб ли ка Цр на Го ра.

Во де но ви те од 10-ти до 12-ти
август, еден авто бус со пен зи о не ри од
Ва лан до во за ми наа во по се та на ма -
на сти рот „Острог“. Па ту ва ње то бе ше
пре ку Ко со во, Ал ба ни ја и Цр на Го ра. 

Во ра ни те утрин ски ча со ви гру па -
та при стиг на во Под го ри ца ка де што
се на пра ви про ше тка и се разг ле да
гра дот. Око лу 13 ча сот гру па та се упа -
ти кон жен ски от ма на стир „Ждре ба о -
ник“, ка де што по разг ле ду ва ње то и

ове ко ве чу ва ње то на уба ви ни те на ова
пре крас но де ло, па тот го про дол жи кон
крај на та цел, ма на сти рот „Острог“.

Уште од да ле ку пен зи о не ри те го за -
бе ле жаа одб ле со кот од бе ли ло то ка ра -
кте ри стич но за овој ма на стир, кој во -
о ду ше ву ва со сво ја та уба ви на. Са ми -
от ма на стир е оп кру жен со зе ле ни ло
и за ед но со бе ли на та да ва по себ на
вол шеб ност на це ла та гле тка. 

По крај разг ле ду ва ње то на око ли -
на та, најв пе чат ли во бе ше пре но ќу ва -
ње то во дво рот на ма на сти рот, ка де
што мно гу број ни те го сти и ту ри сти се
ре дат еден до друг ка ко „сар ди ни“,
сме сту вај ќи се на твр до то дно, но ни -

кој не изра зу ва не го ду ва ње, би деј ќи
си те беа дој де ни со на деж де ка све те -
цот се ко му ќе му по да ри ми лост и про -
свет лу ва ње.

На ред ни от ден, по утрин ска та бо -
гос луж ба, фр лај ќи пос лед ни пог ле ди
кон пре крас на та сли ка ко ја дол го ќе
се но си во ср ца та и во се ќа ва ња та,
пен зи о не ри те се упа ти ја кон Буд ва ка -
де што по ми наа не за бо ра вен ден крај
пре крас ни те мор ски во ди.

Во ве чер ни те ча со ви ја на пу шти -
ја Буд ва, би деј ќи ги че ка ше долг пат,
а ка ко и при се кое па ту ва ње де нот го
за вр ши ја со пес ни ис пе а ни во авто -
бу сот.                                      Г. Ми хај ло ва

Не о дам на спор ти сти те од Здру же -
ни е то на пен зи о не ри од Де мир Ка пи -
ја, за ед но со пре тсе да те лот на здру же -
ни е то, Бла гој Ка ва зов ски, беа при ме -
ни од гра до на чал ни кот Ла зар Пе тров.
Пре тсе да те лот Ка ва зов ски го за поз на
гра до на чал ни кот со по стиг на ти те ре -
зул та ти на де мир ка пи ски те пен зи о не -
ри на одр жа ни те 23. ре пуб лич ки пен -
зи о нер ски спорт ски нат пре ва ри кои
се одр жаа на 2 сеп тем ври во Ра до виш. 

Пен зи о не ри те од Де мир Ка пи ја се
нат пре ва ру ваа во три дис цип ли ни и
тоа: пи ка до же ни, кои го осво и ја пр во -

то ме сто, фуд бал же ни, кои го осво и ја
тре то то ме сто и нат пре вар во игра ње
таб ла во ка те го ри ја же ни, кои го осво -
и ја че твр то то ме сто. 

На сред ба та ста на збор и за ре а -
ли зи ра ни те актив но сти и ид ни пла но -
ви на здру же ни е то. Гра до на чал ни кот
им че сти та ше за по стиг на ти те ре зул -
та ти и им по са ка по на та мо шен ус пех
и среќ ни пен зи о нер ски де но ви, и ве -
ти де ка оп шти на та ќе ги под др жу ва
пен зи о нер ски те актив но сти во гра ни -
ца на мож но сти те.

П. Па шо ев ски

ЗП-ВАЛАНДОВО

По се та на ма на сти рот „Острог“ 

ЗП-ДЕМИР ХИСАР

Сре бре ва ла ви ча рот „Ко ја би ло ра бо та што 
ја ра бо тиш, ра бо ти ја до бро“,

Мар тин Лу тер Кинг

ЗП-ДЕМИР КАПИЈА

Спор ти сти те на при ем 
кај гра до на чал ни кот

По ет ско чес тву ва ње 
на Ко кин ски му гри


